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Till: Socialdepartementet 
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Remissyttrande från: Sveriges Kvinnolobby 
Datum och ort: 2021-02-01, Stockholm 

 

Remissyttrande över SOU 2020:47 – Hållbar 
socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
 
Sveriges Kvinnolobby är en obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Vi 
verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter utifrån FN:s Kvinnokonvention och Sveriges 
jämställdhetspolitiska mål. Vi tackar för möjligheten att få yttra sig över slutbetänkandet av 
utredningen Framtidens Socialtjänst SOU 2020:47. Nedan finner ni våra kommentarer.  
Sammanfattning och övergripande kommentarer  
Sveriges Kvinnolobby välkomnar i stort utredningens förslag men vill understryka att en 
förutsättning för att nå de övergripande målen är att ett jämställdhetsperspektiv integreras i 
socialtjänstens styrning och verksamheter, vilket tyvärr inte alltid sker. Betänkandet är ett 
illustrativt exempel på detta då stora delar saknar jämställdhetsperspektiv. Om målet om att 
främja jämställda levnadsvillkor ska bli verklighet bör det tydligt framgå i hela betänkandet att 
socialtjänstens verksamheter riktar sig till olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och 
män.  
 
Sveriges Kvinnolobby ser att behovet av uppföljning och bättre statistik är stort, men önskar 
tydligare formuleringar om att all individbaserad statistik på socialtjänstens område ska 
brytas ned på kön och om att skillnader mellan könen ska analyseras. Vi delar inte 
utredningens bedömning att äldreomsorgen bäst regleras i en gemensam socialtjänstlag. För 
att åtgärda de brister som drabbar personal och brukare, varav en majoritet är kvinnor, krävs 
en särskild äldreomsorgslag.  
 
Sveriges Kvinnolobby ser också att det kan vara viktigt att snabbt kunna erbjuda skyddade 
boenden utan behovsprövning till kvinnor som utsätts för mäns våld i relationer. Vi beklagar 
dock att det förslag som presenteras inte har utretts tillräckligt för att vi ska kunna ta ställning 
till det.  
 
Utredningens direktiv anger att förslagen inte får vara kostnadsdrivande. Sveriges 
Kvinnolobby anser att ökade investeringar i socialtjänsten är en förutsättning för att klara den 
ambitionshöjning som förslagen innebär.  
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Kommentarer till författningsförslag 
6. En mer enhetlig begreppsanvändning 
Sveriges Kvinnolobby har i huvudsak inget att erinra mot förslagen kring en mer enhetlig 
begreppsanvändning men beklagar att förändringarna genomgående är könsneutrala. Enligt 
strategin jämställdhetsintegering skall könsneutrala uttryck som “personer” ersättas med 
bekönade begrepp som “kvinnor” och “män”, “flickor” och “pojkar”.  
 
Begreppet familjer tas bort ur nuvarande 3 kap. 1§  
Enligt socialtjänstlagens nuvarande 3 kap. 1§ ska socialnämnden 
bl.a. ansvara för råd, stöd och vård till familjer och enskilda. Utredningen föreslår att familjer 
inte ska nämnas för att förtydliga att insatser enligt socialtjänstlagen beviljas individer, men 
skriver samtidigt att begreppet enskilda omfattar familjer och att förändringen därmed inte 
innebär någon ändring i sak.  
 
Sveriges Kvinnolobby ser ett behov av ökat individfokus även i praktiken. Att behandla 
familjer som en enhet, och slå samman hushållets inkomster, är oftast till mäns fördel och 
kvinnors nackdel. Det gäller till exempel inom ekonomiskt bistånd där män oftare förfogar 
över familjens ekonomiska tillgångar. Vi menar att socialtjänstlagen och socialtjänstens 
verksamheter bör vara helt individualiserade och främja kvinnors ekonomiska självständighet 
i enlighet med Sveriges andra jämställdhetspolitiska delmål.  
 
7 Socialtjänstens mål  
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om att komplettera nuvarande målbestämmelser 
med att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja jämställda levnadsvillkor. Vi är eniga 
med utredningen om att arbetet med att följa socialtjänstens principer och uppnå dess mål 
förutsätter ett systematiskt kvalitetsarbete. Här vill vi framhålla att jämställdhetsintegrering 
utöver att bidra till ökad jämställdhet även är en form av verksamhets- och 
kvalitetsutveckling. Det är Sveriges Kvinnolobbys uppfattning att om jämställdhetsmålet ska 
förankras, efterlevas och leda till resultat så behöver det, i enlighet med 
jämställdhetsintegreringens principer, synliggöras i samtliga huvudmäns styrande dokument, 
så som mål och budgetar.  
 
7.2 Jämställdhet som mål 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker utredningens förslag men noterar att själva betänkandet i 
stora delar är könsneutralt. Jämställdhet framstår som en isolerad del av utredningen, som 
inte har integrerats in i övriga kapitel. Till exempel finns inget eller ett mycket svagt 
jämställdhetsperspektiv i kapitlen som behandlar förebyggande arbete, kvalitetsarbete och 
nationell statistik. Detta trots att, precis som utredningen själv lyfter fram, forskning som 
gjorts inom området visar att stereotypa föreställningar och bedömningar förekommer inom 
socialtjänstens verksamheter. Sveriges Kvinnolobby tillstyrker att genusbias inom 
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socialtjänsten ska kartläggas och analyseras. Vi menar att ett sådant uppdrag bör ges till 
SKR som har djupa kunskaper och lång erfarenhet av jämställdhetsintegrering på kommunal 
nivå. SKR har dessutom bättre förutsättningar att förankra och engagera huvudmän i arbetet.  
 
7.3 Ett förebyggande perspektiv  
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker utredningens förslag om att socialtjänsten ska ha ett 
förebyggande perspektiv. För att fånga upp olika gruppers behov av insatser, fördela 
resurser rättvist och följa upp resultat på bästa sätt krävs ett genomgående 
jämställdhetsperspektiv i det förebyggande arbetet.  
 
7.4 En lätt tillgänglig socialtjänst  
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om att socialtjänsten ska vara lättillgänglig men vill 
understryka att ett uppsökande arbete fortsatt kommer att krävas för att nå vissa grupper, till 
exempel barn och ungdomar och nyanlända som står långt från arbetsmarknaden. Det är 
också viktigt att inom det uppsökande arbetet erbjuda insatser som riktas mot flickor och 
kvinnor, vars behov annars riskerar att förbises till förmån för mäns och pojkars. När det 
gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör hänsyn tas till att kvinnor och 
mäns med funktionsnedsättning kan ha olika behov i vissa situationer.  
 
 8. Lagens indelning i olika grupper  
Sveriges Kvinnolobby har i huvudsak inget att erinra mot utredningens förslag om att tona 
ned inriktningen på olika målgrupper, men vill tydliggöra att kvinnor är en del av alla 
målgrupper snarare än en målgrupp i sig. Jämställdhetsperspektivet är alltså ett 
majoritetsperspektiv som bör integreras genomgående i lagstiftning och andra styrdokument 
så väl som i löpande verksamhet.  
  
Sveriges Kvinnolobby noterar särskilt en förändring i nuvarande 5 kap. 11 § SoL och 
föreslagna 10 kap. 3 § nya SoL. För att synliggöra att våld eller andra övergrepp av 
närstående kan se ut på olika sätt vill utredningen inte längre hänvisa till kvinnor. Istället 
föreslås en könsneutral skrivning om att ”socialnämnden särskilt ska beakta att personer 
som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp från närstående kan vara i behov 
av stöd och hjälp.” Några meningar senare vill utredningen trots detta tydliggöra att 
socialnämnden särskilt ska beakta att detta “i synnerhet gäller kvinnor som är eller har varit 
utsatta för mäns våld”. 
  
Sveriges Kvinnolobby menar att det nödvändigt att lyfta fram att det framförallt är kvinnor, 
och inte personer, som utsätts för våld och andra övergrepp av närstående, och att den 
närstående oftast är en man. Utredningens förslag är inte en förbättring för våldsutsatta 
kvinnor.  
 
9. Samhällsplanering  
Sveriges Kvinnolobby har inget att erinra mot att plan- och bygglagen kompletteras med en 
bestämmelse som tar sikte på de sociala aspekterna i planläggningen. Viktigt är att 
jämställdhetsperspektivet beaktas inom de sociala aspekterna så väl som i 
samhällsplaneringen i stort.  

mailto:info@sverigeskvinnolobby.se
http://www.sverigeskvinnolobby.se/


 
 
 
 
 
 

 

 
KARLBERGSVÄGEN 86 A, 113 35 STOCKHOLM, 08-33 52 47, info@sverigeskvinnolobby.se, 
www.sverigeskvinnolobby.se    4 
  
  

 
10. Planering av insatser 
Utredningen föreslår att kommunens ansvar att planera sina insatser inom socialtjänsten, 
som idag är begränsat till äldre och personer funktionsnedsättning ska utvidgas till att avse 
alla enskilda. Sveriges Kvinnolobby har inget att erinra mot förslaget men vill framhålla vikten 
av att kommunerna integrerar ett jämställdhetsperspektiv i denna planering då det är vår 
erfarenhet att detta ofta förbises. Om hänsyns inte tas till könssammansättningen i olika 
delar av befolkningen och skillnader mellan kvinnors och mäns behov och förutsättningar 
riskerar de prognoser som tas fram och som planeringen ska utgå från att bli allt för grunda 
eller till och med felaktiga. 
 
11. Kvalitet  
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker att bestämmelsen om kvalitet ska omfattar all verksamhet 
och inte enbart insatser. I enlighet med det nya mål om jämställdhet som utredningen 
föreslår vill vi också framhålla nödvändigheten i att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt 
förbättringsarbete för att säkerställa att en god kvalitet uppnås för olika grupper av flickor och 
pojkar, kvinnor och män.  
 
Sveriges Kvinnolobby har inga invändningar mot att krav på rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda missförhållanden ska gälla hela socialtjänsten. Samtidigt vill vi 
framhålla att unga, framförallt flickor, fortfarande utsätts för övergrepp på statliga 
ungdomsboenden varför arbetet mot missförhållanden i dessa verksamheter fortsatt bör ha 
hög prioritet.  
 
Liksom utredningen anser vi att personalen är avgörande för att en god kvalitet ska kunna 
uppnås. Det handlar emellertid inte bara om att anställda ska ha rätt kompetens och 
uppdrag, utan även om att anställda ska ha reella förutsättningar att göra ett bra arbete. Om 
mandatet är för svagt eller arbetsbelastningen för hög så kommer det även att drabba 
verksamhetens kvalitet.  
 
12. Uppföljning  
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker utredningens förslag om att socialtjänstens verksamhet 
utöver att utvecklas och säkras även ska följas upp. Vi vill betona att ett 
jämställdhetsperspektiv bör integreras i uppföljningen på samtliga tre nivåer. Med hjälp av 
könsuppdelad uppföljning kan skillnader mellan könen i deltagande och resultat i olika 
insatser upptäckas, analyseras och åtgärdas. Även det uppföljningsstöd som utredningen 
föreslår att Socialstyrelsen ska erbjuda kommunerna bör vara jämställdhetsintegrerat. 
 
13. Bemötande  
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker utredningens förslag om att ett krav på att enskilda ska 
bemötas på ett respektfullt sätt ska införas i socialtjänstlagen. Precis som utredningen skriver 
kan stereotypa föreställningar om kön vara ett hinder för ett gott bemötande.  
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Sveriges Kvinnolobby vill betona att alla medarbetare inom socialtjänsten som möter 
medborgare bör ha kunskap om mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och 
förtryck. Detta är avgörande både för att kvinnor som utsätts för våld ska våga kontakta 
socialtjänsten och för att de ska få rätt stöd och insatser. När kunskapen om mäns våld mot 
kvinnor brister leder det ofta till att hjälpsökande får ett felaktigt bemötande, till exempel att 
frågor om utsatthet för våld inte ställs. 
 
Standardisering är en viktig metod för att motverka könsstereotypa bedömningar och stärka 
verksamhetens kvalitet, samt över för att upptäcka våldsutsatthet. Standardisering kan till 
exempel handla om genom föreskrifter, rutiner och verktyg som checklistor säkerställa att 
alla medborgare som möter socialtjänsten i ett visst ärende får samma frågor.  
 
14. En kunskapsbaserad socialtjänst  
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om att i lag tydliggöra att socialtjänstens 
verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi 
vill särskilt framhålla att socialtjänstens organisationer och verksamheter bör bli bättre på att 
anlägga ett jämställdhetsperspektiv på befintlig och ny kunskap. Det stöd som 
Socialstyrelsen och andra aktörer erbjuder, och som utredningen bedömer ska fortsätta, bör 
hjälpa kommunerna att bygga in jämställdhet i kunskapsstyrningen av socialtjänsten.  
 
Sveriges Kvinnolobby ser dock att det blir svårt att uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst 
med nuvarande beslutsordning. Det spelar ingen roll att socialtjänstens medarbetare, varav 
de flesta är kvinnor, baserar sina beslut på vetenskap och beprövad erfarenhet om dessa 
ändå överprövas av politiker i socialnämnden. Vi hade hoppats att utredningen hade kunnat 
lägga fram förslag som stärker personalens mandat, men i brist på sådana tillstyrker vi att 
ytterligare en utredning tillsätts för att komma vidare. Tillsättande av en ny utredning bör 
göras skyndsamt. 
 
15. Nationell statistik  
Att god könsuppdelad nationell statistik finns att tillgå och används är avgörande för att 
uppnå ökad jämställdhet inom socialtjänsten. Det är därför anmärkningsvärt att en utredning 
som föreslår att jämställdhet ska vara ett av socialtjänstlagens mål inte beaktar jämställdhet i 
kapitlet om nationell statistik.  
 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker utredningens förslag om att införa en lag om 
socialtjänstdataregister för att stärka och utöka den nationella statistiken på socialtjänstens 
område. Utredningen lyfter att den information som finns att tillgå idag till stor del är 
mängdbaserad och inte fångar bakomliggande behov och resultat av insatser. Ett ytterligare 
problem är mängdbaserad statistik inte alltid könsuppdelas. En övergång till att använda mer 
individbaserad statistik innebär således, utöver andra positiva effekter, även bättre 
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möjligheter att identifiera, analysera och åtgärda skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor 
och män. 
 
Utredningen föreslår vidare att kön ska vara en av 11 statistiska kategorier som ska “få 
behandlas om det behövs för ändamålet och om det inte är tillräckligt att använda kodade 
personuppgifter”. Sveriges Kvinnolobby anser att denna formulering är alltför vag och öppnar 
upp för att viktig information om kön inte samlas in och används. Istället förordar vi samma 
lydelse som återfinns i statistikförordningen § 14, det vill säga “individbaserad officiell statistik 
skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta”. 
 
När statistik delas upp på kön framkommer kunskap som kan vara till stor nytta för 
socialtjänstens verksamheter och samhället i stort. Liksom utredningen anser vi att kön inte 
är en känslig uppgift. Därmed borde det vara proportionerligt att alltid samla in och analysera 
statistik uppdelat på kön. Vi vill även förtydliga att kön bör förstås som juridiskt kön i all 
statistik, det vill säga i undersökningar såväl som i registerbaserad statistik. Könsidentitet 
kan, till skillnad från kön, vara en känslig uppgift som heller inte finns registrerad. Frågor om 
könsidentitet kan ställas när så är säkert, möjligt och relevant utöver frågor om kön. 
 
16. Insatser efter behovsprövning – bistånd 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om en delad biståndsbestämmelse. Vi vill här 
belysa att socialtjänsten måste ha den kunskap och den verktyg som behövs för att göra 
bedömningar om bistånd på ett sätt som inte bidrar till att upprätthålla omotiverade skillnader 
mellan kvinnor och män.  
 
17. Insatser utan behovsprövning  
Sveriges Kvinnolobby instämmer i att socialtjänsten har svårt att nå vissa grupper som är i 
behov av det socialtjänsten kan erbjuda. En sådan grupp är kvinnor som utsätts för mäns 
våld och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi belyser nedan frågan utifrån förslaget att 
insatsen “skyddat boende för våldsutsatta vuxna” ska vara en insats som ska kunna ges utan 
behovsprövning.  
 
Kvinnor som är utsatta för mäns våld har svårt att söka hjälp och stöd, dels på grund av den 
isolering och kontroll de lever under, dels på grund av den skam och skuld de ofta känner. 
Svårigheter att söka hjälp kan också bero på att kvinnan har andra problem, exempelvis 
ekonomiska svårigheter eller missbruk. Kvinnan kan också ha svårt att identifiera sin egen 
utsatthet. Sammantaget innebär dessa faktorer att det krävs en låg tröskel för att 
våldsutsatta kvinnor ska våga och kunna söka hjälp, vilket intygas landets kvinno- och 
tjejjourer.  
 
Vi vill, likt utredningen, understryka vikten av att kunna erbjuda stöd när personen är 
motiverad till att ta emot stöd. Detta är särskilt viktigt när det gäller kvinnor som är utsatta för 
mäns våld, dels utifrån de komplexa processer som pågår, dels utifrån att uppbrottet är den 
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farligaste tiden, och det kan därför vara avgörande för kvinnans säkerhet att hon kan välja 
vart, när och hur hon ska söka hjälp.  
 
Mot bakgrund av detta menar Sveriges Kvinnolobby att det är viktigt att kommuner får 
möjlighet att ge insatsen skyddat boende utan behovsprövning. Ändå kan vi tyvärr inte ta 
ställning till utredningens förslag som inte är tillräckligt utrett. Framförallt har utredningen inte 
undersökt hur förslaget kan påverka kvinno- och tjejjourers verksamhet. Blir det lättare för 
kommuner att placera kvinnor på skyddade boenden som inte tillhandahålls av kvinnojourer 
och kringgå eventuella idéburna partnerskap om behovsprövningar inte behövs? Hur 
kommer det i så fall påverka den oroande utvecklingen där stöd och skydd till kvinnor 
upphandlas, privatiseras och konkurrensutsätts på en marknad? Vidare har utredaren inte 
heller utrett hur frånvaron av behovsprövning kan påverka kvaliteten och likvärdigheten i 
socialtjänsten. Vad händer när vissa kommuner kan erbjuda skyddat boende utan 
behovsprövning men inte andra? Hur påverkar utebliven behovsprövning våldsutsatta 
kvinnornas rättssäkerhet? Kan det bli svårare för dem att beviljas andra stöd på sikt eller 
göra att det blir svårare att bevisa att de varit utsatta för brott i en kommande rättsprocess? 
Sveriges Kvinnolobby förordar att en ytterligare utredning ska tillsättas för att undersöka 
dessa frågor vidare. Därutöver hänvisar vi till remissvar från våra medlemsorganisationer 
Roks och Unizon.   
 
18. Utformning av insatser till enskilda 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget att införa en kompletterande bestämmelse om att 
andra värden än ett självständigt liv ska vara vägledande vid utformningen av insatser till 
enskilda. Vi anser att det är positivt att den enskildes inflytande över insatser ska underlättas 
men undrar hur det ska säkerställas att kvinnor och män får samma möjlighet till inflytande?  
 
19. Förtydligat barnrättsperspektiv 
Sveriges Kvinnolobby välkomnar ett förtydligat barnrättsperspektiv i socialtjänstlagen och vill 
särskilt lyfta fram behovet av att säkerställa flickors åtnjutande av sina rättigheter. Det är 
viktigt att uppmärksamma att Barnkonventionen är könsneutral och inte fångar flickors 
rättigheter lika väl som pojkars, till exempel rymmer barnkonventionen inte rätten att inte bli 
könsstympad.  
 
19.5 Samtal med barn 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget att samtal med barn utan vårdnadshavares 
samtycke ska kunna genomföras även under förhandsbedömningar. Detta kan minska risken 
för påtryckningar innan samtalet och möjliggöra för barn som blivit utsatta för våld att berätta 
detta vid den första kontakten med socialtjänsten, även i de fall där orosanmälan inte i sig 
innehåller uppgifter om våld som gör att en utredning genast ska inledas enligt SOSFS 
2014:4. 
 
19.7 Barnets kontakt med föräldrar och syskon och andra närstående 
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Gällande placerade barns rätt till kontakt med sina föräldrar hänvisar utredningen till artikel 
9.3 i Barnkonventionen. Sveriges kvinnolobby vill även belysa artikel 6 som handlar om 
barns rätt till liv, samt artikel 19 som handlar om att barn ska skyddas från våld och 
övergrepp. Även om Sveriges Kvinnolobby kan se och förstå värdet av att barn ska kunna ha 
kontakt med sina föräldrar och de fördelar som detta kan innebära, så vill vi lyfta den 
problematik som finns där barn tvingas träffa exempelvis pappor som varit våldsamma mot 
barnet och/eller mamman och/eller syskon. Vi vill framföra en oro över att förslaget till ny 
skrivning kan orsaka att fler barn tvingas träffa en pappa som barnet är rädd för eller inte har 
en trygg relation till på grund av att han varit våldsam. Detta gäller särskilt i de fall där barnet 
har varit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck då all kontakt med föräldrar, men också 
andra närstående och ibland också syskon, kan innebära en risk. Sveriges Kvinnolobby 
tillstryker förslaget med förbehållet att placerade barns kontakt med anhöriga bara ska 
möjliggöras när det har kunnat uteslutas att den anhöriga i fråga inte har utövat våld eller 
förtyck. Rutiner för hur så ska bedömas bör tydliggöras i lämpliga föreskrifter.  
 
19.8 Uppföljning av ett barns situation 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget att förlänga tiden för uppföljning från två månader 
till sex månader. Detta kan särskilt vara viktigt i de fall där det har funnits misstanke om 
utsatthet för våld och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
19.9 Barnombud 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker att behovet av och förutsättningarna för oberoende 
barnombud ska utredas. Vi vill framföra att barnombud även, och särskilt, bör finnas inom 
Familjerätten utifrån deras arbete med vårdnad, boende och umgänge. Många kvinnor, barn, 
och organisationer som möter dessa vittnar om hur illa kvinnor och barn far i utdragna 
vårdnadstvister. Särskilt allvarligt är att barn kan tvingas till umgänge även i fall där pappan 
har utsatt mamman och/eller barnet för våld. De vittnar även om hur många barn och kvinnor 
fortsatt kan utsättas för våld och förtryck efter separation på grund av att tingsrätten dömer till 
gemensam vårdnad eller som tidigare nämnt, umgänge. Sveriges Kvinnolobbys hoppas att 
barnombud kan vara behjälplig att göra barnets vilja och röst hörd genom hela processen 
hos Familjerätten, och sedan även i tingsrättens förhandling för att säkerställa att besluten 
tas med utgångspunkt i barnets vilja och rätt att leva utan våld. Vi hoppas att även denna 
uppgift för barnombud kan undersökas i en framtida utredning. 
 
20. Reglering av äldreomsorgen 
Utredningen bedömer att det inte behövs en särskild äldreomsorgslag och menar att det 
finns stora fördelar med fortsatt reglering inom socialtjänstlagen. Sveriges Kvinnolobby delar 
inte denna bedömning.  
 
Utredningen menar bland annat att en sammanhållen socialtjänst kan leda till ökad 
likvärdighet. Men i praktiken har äldreomsorgen trots gemensam lagstiftning länge varit 
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eftersatt, både jämfört med exempelvis barnomsorgen och andra verksamheter inom 
socialtjänsten.  
 
Under lång tid har äldreomsorgen präglats av nedskärningar som har drabbat både brukare 
och personal som ofta är kvinnor. (Fler kvinnor än män tar emot äldreomsorg och nästan alla 
anställda är kvinnor.) För att skapa en bättre äldreomsorg krävs förändring. Sveriges 
Kvinnolobby förordar att en särskild äldreomsorgslag ska införas och välkomnar att 
regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka hur detta kan göras.  
 
22.3 Ansvarsfördelningen för personer med missbruk och beroende 
Sveriges Kvinnolobby tillstyrker förslaget om en samlad översyn av huvudmannaskapet för 
missbruks- och beroendevården, och beklagar att utredningen inte går in mer på hur en 
tydligare ansvarsfördelning skulle kunna se ut. Vi delar beskrivningen av att dagens 
utformning gör att många, särskilt kvinnor, hamnar mellan stolarna och inte får det stöd som 
de har behov av och rätt till. Många kvinnor i missbruk och beroende är eller har varit utsatta 
för mäns våld, däribland har vissa blivit utsatta för prostitution. Dessa kvinnor har ofta behov 
av ett mångfacetterat och resurskrävande stöd och slussas mellan olika vård- och 
omsorgsgivare utan att någon tar helhetsansvar. Dagens oklara ansvarsfördelning gör att 
många kvinnor far illa. 
 
24. Handläggning och dokumentation 
Sveriges Kvinnolobby har stor förståelse för att det finns ett behov av att minska onödig 
administration och detaljstyrning inom socialtjänsten. Vi vill dock påtala att förändringar i 
föreskrifter om dokumentation och handläggning och tillhörande handbok inte får leda till 
försämringar när det gäller uppföljning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi har i övrigt inget 
att erinra mot utredningens bedömning. 
 
Susannah Sjöberg, vice ordförande, Sveriges Kvinnolobby 
Maja Ahrman, styrelseledamot, Sveriges Kvinnolobby 
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby 
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